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ÖZET 

 
Dünya’da inşaat ve yıkıntı atıkları (İYA) önemli bir çevre sorunu olarak belirtilmektedir. İYA; bina 

yapımı, kazı, yenileme, yıkım, yol yapımı gibi inşaat ile ilgili faaliyetler sonrasında oluşmaktadır. 

Dünya’da İYA miktarı artış göstermektedir. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılında 520 

milyon ton İYA’nın olacağı tahmin edilmektedir. İYA, Türkiye gibi gelişen ülkelerde kentsel 

dönüşüm gibi sebeplerle daha da artmaktadır. İYA’nın artmasının diğer sebepleri de deprem, fırtına, 

sel baskınları vb. felakatlerdir. Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinde yıkılan binalardan kaynaklanan 

atıklar genel itibariyle dolgu malzemesi olarak belli alanlara yerleştirilmektedir. Dünya’da birçok 

ülkede, İYA’nın geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılması ve çevreye olan zararlarının en aza 

indirilmesi konusu değerlendirilmektedir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde 2020 yılında, zararlı madde 

içermeyen İYA’nın geri dönüşümü, yeniden kullanımı, iyileştirme konusunda hedef olarak %70 oranı 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı İYA içerisindeki atık betonun, geri dönüşüm yoluyla tekrar 

değerlendirilerek cephe ve çatıda kullanılmasının değerlendirmesidir. 
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ABSTRACT 
 

Construction and demolition wastes (CDW) are indicated important problem of environmental. CDW 

generally occur as a result of activities of construction industry such as construction, excavation, 

renovation, demolition, roadwork. CDW increase in the World. Around 520 million tons CDW are 

estimated in European Union in 2020. The main reason of increasing CDW is the urban renewal in 

developing countries such as Turkey. The other reason of increasing CDW was disasters as 

earthquakes, hurricanes, floodwater etc. CDW, obtained by demolishing building during the urban 

renewal, used for landfilling in Turkey. The recycling CDW and decreasing effects of CDW on 

environment are evaluated by countries in the world. Member states of European Union set a target 

about re-use, recycle and recovery 70% of non-hazardous CDW in 2020. Aim of this work is 

examining roofs and facades, built with recycled concrete that obtained by the recycling CDW. 
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1. Giriş 
 

İnşaat aktiviteleri insanlığın var olduğundan beri devam etmektedir. Artan nüfus, kentleşme, kentsel 

dönüşümde yapılan yıkım, altyapıların yenilenmesi, doğal afetler sonrası yapılan yeniden yapım 

faaliyetleri inşaat endüstrisinin büyümesinin sebeplerindendir. İnşaat endüstrisi büyürken çevreye 

olan olumsuz etkileri de artmaktadır. İnşaat endüstrisinin çevre üzerindeki etkileri; inşaat ve yıkıntı 

atıkları, CO2 emisyonu, hava kirliliği, ses kirliliği, görsel kirlilik, su kirliliği, yenilenemeyen 

kaynakların tüketimi, enerji tüketimi, toprak kullanımı olarak belirtilmektedir. 

 

Çevre üzerinde önemli etkileri olan inşaat ve yıkıntı atıkları, çoğunlukla yenileme, yıkım ve yol 

çalışmaları gibi inşaat ilgili faaliyetler sırasında ortaya çıkmaktadır,[1]. Dünyada katı atıkların en 

büyük kısmı, inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin katı atık miktarının 

%31’ini inşaat ve yıkıntı atıkları (İYA) oluşturmaktadır,[2]. Günümüzde birçok ülke, doğal 

kaynakların tüketilmesinin önüne geçilmesine, dolgu alanlarının miktarının azaltılmasına ve verimli 

toprakların korunmasına çok önem vermektedir. Dolgu alanı bulmanın çok zor ve maliyetli olduğu 

Hong Kong gibi yerleşimlerde İYA’nın azaltılmasına çalışılmaktadır,[3]. Sadece Avrupa Birliği 

ülkelerinde 2020 yılında 520 milyon ton İYA olacağı tahmin edilmektedir,[4]. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 2012 yılında İYA’nın yaklaşık olarak 480 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 

Bunun yaklaşık olarak 100 milyon ton karışık İYA, 310 milyon tonunun beton, 70 milyon tonunun 

asfalt döşeme olduğu belirtilmektedir,[5]. Almanya'da İYA, 2012 yılında 81.6 milyon ton olarak 

hesaplanmıştır. Bu miktarın; yaklaşık olarak 51.6 milyon tonunun çoğunluğu binalardan gelen inşaat 

atığı, 15.4 milyon tonunun yol inşaatından gelen inşaat atığı, 14 milyon ton da karışık inşaat atığı 

olduğu belirtilmektedir,[6]. 

 

İYA artışındaki önemli nedenlerden biri, Türkiye gibi gelişen ülkelerdeki kentsel dönüşümlerdir. 

Kentsel dönüşüm sürecinde; mevcut binaların yıkılması, enkazlarının taşınması, enkazların dolgu 

alanına doldurulması, yeni malzemelerin inşaat alanına taşınması gibi inşaat faaliyetleri 

gerçekleşmektedir. Kentsel dönüşümler planlanırken, ortaya çıkacak olan İYA’nın çevreye olan 

etkileri dikkate alınmamaktadır,[7]. Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinde yıkılan binalardan 

kaynaklanan İYA; genel itibariyle dolgu malzemesi olarak belli alanlara yerleştirilmektedir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında 20 yıl içinde 6-7 milyon evin yıkılıp tekrar 

yapılmasını planlamaktadır. Bundan kaynaklanan İYA miktarının 500 milyon ton olacağı tahmin 

edilmektedir,[8]. İYA’nın artışındaki diğer bir neden ise deprem, fırtına, sel vb. felaketlerdir. 

Tayvan’da 1999 yılında yıkıcı bir depremdem dolayı; yeniden yapım ve yenilemeden kaynaklanan 

atıklar hariç 30 milyon ton İYA oluşmuştur,[9]. 1995 yılında Kansai depreminde 20 milyon ton enkaz 

oluşmuştur,[10]. 

 

Dünya’da çevrenin korunması, en önemli konulardan biridir. Bu nedenle birçok ülkede, çevreye 

verdiği olumsuz etkilerden dolayı İYA ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır,[11]. Gelişmekte olan 

ülkeler İYA ile ilgili olarak; dolgu alanı bulunması, uzun nakliyat mesafeleri, artan dolgu maliyeti ve 

vergileri gibi ekonomik, sosyal ve çevresel problemlerin baskısı altındadırlar,[12].  

 

Resmi kurumlar ve inşaat endüstrisi İYA’nın çevre üzerindeki zararlarını azaltmak adına stratejiler 

üretmektedir. İnşaat endüstrisi için önerilen hayat döngüsü Şekil-1’de gösterilmiştir. İYA’nın çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm prensipleri 

önemli stratejilerdir,[13]. Bu stratejilerin hiyerarşisi Şekil-2’de gösterilmiştir. Bu hiyerarşinin 

temelinde kaynakların tüketiminin ve çevresel zararların azaltılması bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne 

üye ülkeler; 2020 yılında zararlı madde içermeyen İYA’nın geri dönüşümü, yeniden kullanımı, 

iyileştirmesi konusunda hedef olarak %70 oranını belirlemişlerdir,[4]. 
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Şekil-1 İnşaat endüstrisi için önerilen hayat döngüsü,[14] 

 
Şekil-2 İnşaat ve yıkıntı atıklarının çevre üzerindeki etki hiyerarşisi,[15] 

 

İYA’nın geri dönüşüm yoluyla kazanılmasının; hammadde ihtiyacının, CO2 emisyonun, nakliyenin, 

yeni dolgu alanlarına olan ihtiyacın azaltılması açılarından çevreye faydası olacaktır. Ayrıca geri 

dönüşüm yoluyla değerlendirilen İYA ile yeni malzemelerin üretimi ihtiyacı azaltılarak, çevreye 

verilecek zararlar da azaltılacaktır.  

 

2. Geri kazanılmış agregalar 
 

İYA’nın geri dönüşüm yoluyla, tekrar kullanılması ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi 

konusu üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır. İYA’nın içerisinde birçok farklı malzeme 

bulunmakla birlikte temel olarak beton, harç parçaları, kum, tuğla ve taşlar bulunmaktadır. İYA’nın 

geri dönüşümü genellikle; taşıma işlemi, kırma-azaltma işlemi ve ayırma-eleme işlemi olmak üzere üç 

aşamada gerçekleşmektedir,[15]. İYA, mekanik süreçler sonunda agrega haline getirilebilmektedir. 

Geri Kazanılmış Agrega olarak tanımlayabileceğimiz bu agregalar  yüksek kalite ve özellikte olduğu 

zaman; beton içerisinde doğal agrega yerine kullanılabilmektedir.  

 

Beton; günümüzde çok popüler ve diğer inşaat malzemeleri ile karşılaştırıldığı zaman bir çok avantaja 

sahip, geniş kullanımlı bir yapı malzemesidir. Beton, Dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci 

malzemedir. Beton; çimento, agrega, su ve kimyasal/mineral karışımlardan oluşmaktadır. Betonun 

taşıyıcı ve dayanım performansını doğrudan etkileyen agrega, betonun yaklaşık %75’ini oluşturan 

önemli bir malzemedir. Dünyada, 2006 yılında 30 milyar ton beton tüketilmiştir. Bu miktar üretilen 

diğer tüm yapı malzemelerinin yaklaşık olarak iki katına denk gelmektedir,[16]. 
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Şekil-3 Bazı ülkelerin 2015 yılındaki agrega üretim miktarları ve kaynakları,[17] 

 

Bazı ülkelerin ürettiği agrega miktarları ve kaynakları Şekil-3’de verilmiştir. Beton için önemli olan 

agregaların üretim ve tüketim süreçlerinin çevre üzerinde birçok olumsuz etkisi olmaktadır. Bu 

nedenle Geri Kazanılmış Beton Agregaları’nın (GKBA); çevrenin korunması, doğal kaynakların 

tüketiminin azaltılması, İYA’nın azaltılması ve CO2 emisyonunun azaltılması gibi konular açısından 

önemi artmaktadır,[18]. “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm, Yıkım ve Geri Dönüşüm” web tabanlı 

lojistik bilgi modeline göre yeni doğal agrega yerine GKA kullanımında CO2 emisyonun %80 

azalacağı ve doğal hammadde ihtiyacının %70 azalacağı belirtilmektedir,[7]. 

 

Belçika’da yaklaşık olarak 14.5 milyon ton GKA üretilmektedir. Bununla birlikte GKA genellikle yol 

alt katmanlarında ve temellerinde kullanılmaktadır. Çok az kısım GKA, taşıyıcı özelliği olan 

strüktürlerde kullanılmaktadır. Belçika'da Flander bölgesinde 150 adet sabit geri dönüşüm noktası ve 

50 adet mobil kırıcı bulunurken, Walloon bölgesinde 40 adet geri dönüşüm merkezi 

bulunmaktadır,[19]. 

 

2.1 Geri Kazanılmış Agregaların Teknik Özellikleri 

 

GKA, yerel inşaat endüstrisine bağlı olarak farklı içeriklere ve özelliklere sahip olmaktadır,[20]. 

Bunun yanında farklı kaynaklardan elde edilmesi de GKA içeriğini farklılaştırmaktadır. Bu nedenle, 

GKA içeriği genellikle homojen olmamaktadır. GKA ile güvenilir uygulamalar elde etmek için birçok 

ülke; GKA kullanım oranları için limitlerin düzenlenmesi ve GKA ile üretilen betonun standart beton 

dayanımında olması için düzeltme katsayısının düzenlenmesi açısından farklı standart ve teknik 

şartnameler belirlemişlerdir,[21]. GKA ile ilgili standartlar ve teknik şartnameler genel olarak;  GKA 

özellikleri, GKA sınıflandırmaları, GKA uygulama alanları konularına göre düzenlenmiştir. GKA ile 

ilgili ilk uluslararası teknik şartname, RILEM tarafından “Specifications for Concrete with Recycled 

Aggregates” adıyla 1994 yılında yayınlanmıştır. Burada Geri Kazanılmış İri Agrega şu şekilde 

tanımlanmıştır; 

 Tip 1 : Harç atıklarından elde edilen agrega, 

 Tip 2 : Beton atıklarından elde edilen agrega, 

 Tip 3 : Doğal agrega ve geri kazanılmış agreganın karışımından oluşan agregalar ( en az 

%80 doğal agrega, en fazla %10 Tip 1 agrega ) ,[22]. 

 

Bazı ülkelerin GKA ile ilgili olarak belirlediği teknik şartname sınıflandırmaları Şekil-4’de 

gösterilmiştir,[23]. 
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Şekil-4 Bazı ülkelerin GKA ile ilgili olarak belirlediği teknik şartname sınıflandırmaları,[23] 

 

3. Geri kazanılmış beton agregaları 
 

İYA içerisindeki atık betonlar ayıklanıp, geri dönüşüm işlemlerinden geçirildikten sonra Geri 

Kazanılmış Beton Agregası (GKBA) elde edilmektedir (Resim1-3). GKA ile üretilecek betonun 

içeriğini kontrol altına almak ve özelliklerini belirlemek için atık betonlardan elde edilen GKBA 

kullanılmaktadır,[24]. 

 

3.1. Atık betonun GKBA üzerindeki etkisi 

 

GKBA’nın özellikleri, elde edildiği atık betonun özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna ek 

olarak atık betonun özellikleri, GKBA’nın mekanik özelliklerini de etkilemektedir,[25]. Dolayısıyla 

atık betonun performansı, GKBA üretimi için önemlidir. GKBA’nın doğal agregeya göre düşük 
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performansta olması; agreganın yüksek su emme ve yüksek boşluk hacmine sahip olduğunu 

göstermektedir,[26]. 

Resim-1 Geri dönüşüm aşamaları,[27] 

     1a-Prekast atık betonlar   1b-Kırma   1c-Eleme 

     
 

Resim-2 Atık beton,[28] 

   2a-Yıkım alanı          2b-Atık beton parçalar 

       
 

Resim-3 GKBA,[29] 

 6a-(0-5 mm)   6b-(5-10 mm)    6c-(>10 mm) 

      
 

 

Atık betonun dayanımı, GKBA’nın dayanımını etkilemektedir. GKBA’nın elde edildiği atık betonun 

dayanımı fazlaysa, agreganın aşınma kapasitesi düşük olmaktadır,[30]. GKBA’nın üretiminde; yüksek 

dayanımlı atık betondan gelen harç miktarı, düşük dayanımlı atık betondan daha fazla olmaktadır. Bu 

durum atık betonun kırılması sürecinde, atık betonun içindeki harç ile agrega arasındaki bağın 

etkisinden kaynaklanmaktadır,[31]. 

 

3.2. Kırılma aşamalarının GKBA üzerindeki etkisi 

 

Bazı araştırmacılar GKBA üzerinde kırma süreçlerinin etkilerini çalışmışlardır. Bu süreçteki aşamalar 

GKBA’nın özelliklerini etkilemektedir. Geri dönüşüm işlemindeki aşamaların sayısının artmasıyla, 

GKBA üzerindeki yapışmış harçların, GKBA’daki boşluk ve çatlakların azaldığı görülmüştür,[32]. 

Atık betonların kırılmasında genellikle çeneli kırıcı, çarpma, konik kırıcı gibi üç tip boyut azaltma 

cihazı kullanılmaktadır. Atık beton, birinci aşamada çeneli kırıcı ve darbeli kırıcı kombinasyonu ile 

kırılmaktadır. İkinci ve üçüncü aşamadaki mekanik öğütme ekipmanları ile de GKBA üzerine 

yapışmış harçlar minimize edilmektedir,[33]. Yüksek performanslı GKBA elde etmek için çeneli 

kırıcı ve darbeli kırıcıdan oluşan iki aşamalı kırma tekniği kullanılması gerektiğini 

belirtmektedir,[34]. İstenilen granülometri eğiminde ve uygun şekillerde GKBA elde edilmesi için; 50 

mm ye küçültmek için birincil kırıcı (genellikle çeneli kırıcı), parçaları 32 mm veya daha az ebatlara 

küçültmek için ikincil kırıcı (darbeli veya konik kırıcı) kullanılmaktadır,[35]. 
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3.3. Yapışmış harçların GKBA üzerindeki etkisi 

 

GKBA’nın içeriğinde agrega ve yapışmış harç bulunmaktadır (Resim-4),[36]. Atık beton kırıldığı 

zaman; atık betondan gelen harç parçaları taş yüzeylerine yapışarak GKBA oluşmaktadır. Yapışan 

harcın miktarı ve özellikleri, GKBA’nın performansı için belirleyici özelliktedir,[32]. Yapışan harçlar 

boşluklu yapıya sahip olduğundan dolayı; GKBA’nın yoğunluğunu, su emme kapasitesini, Los 

Angeles aşınma katsayısını, sülfat içeriğini etkilemektedir,[37]. GKBA hacminin içeriğinde %65-70 

doğal iri agrega ile %30-35 eski çimento hamuru vardır,[38]. GKBA performansını artırmak amacıyla 

üzerindeki yapışmış harç parçalarını kaldırma metodları uygulanabilmektedir,[39]. Atık betonun farklı 

su/çimento oranlarında olması; yapışan harçların hacimsel oranlarında belirgin bir değişikliğe neden 

olmamaktadır. Bununla birlikte atık betonun basınç dayanımı arttıkça; yapışan harçların hacimsel 

oranları artmaktadır,[40]. 

 

Resim-4 GKBA örneği,[36] 

 
 

3.4. Geri Kazanılmış Agregaların yoğunluğu/özgül ağırlığı 

 

GKBA içeriğinde bulunan yapışmış harcın yoğunluğunun az olmasından dolayı; GKBA’nın 

yoğunluğu, doğal agregalara göre düşük olmaktadır,[32]. GKBA’ın yoğunluğu 2200-2400 kg/m3 

arasında olmaktadır,[41]. 

 

3.5. Geri Kazanılmış Agregaların su emme kapasitesi ve boşluk oranı 

 

GKBA’nın, üzerine yapışmış harçlardan dolayı, doğal agregaya göre su emme kapasitesi ve boşluk 

oranı yüksektir,[31].Yapışmış harç miktarının artmasıyla, su emme kapasitesi ve boşluk oranıda 

artmaktadır,[37]. Yapışmış harçların su emme kapasitesi yaklaşık olarak %17 olarak 

belirtilmektedir,[42]. Buna ek olarak iri-GKBA’nın su emme kapasitesi ve boşluk oranı, ince-

GKBA’ya göre daha düşüktür. GKA nın su emme kapasitesi %3 ile %15 arasında olmaktadır,[43]. 

 

3.6. GKBA ile üretilen betonun performansı 

 

GKBA ile üretilen beton, Geri Kazanılmış Agregalı Beton veya kısaca Geri Kazanılmış Beton olarak 

tanımlabilmektedir. Beton içerisinde doğal agrega yerine GKBA kullanıldığında, GKBA ile ilgili 

birçok faktör beton tasarımını etkilemektedir. GKBA’nın doğal agregaya göre düşük olan performansı 

beton tasarımında dikkate alınmalıdır. Birçok araştırmada GKBA’nın performans düşüklüğünü 

gidermek için farklı metodlar uygulanmaktadır. 

 

Geri Kazanılmış Beton (GKB) üretilirken; GKBA’nın su emme kapasitesi ve nem düzeyi dikkate 

alınmalıdır,[32]. GKB’la doğal agregalı beton tasarımı arasında fark olmamakla birlikte, GKB için 

gereken su miktarı betonun işlenebilirliği açısından düzeltilmelidir,[25]. GKBA’nın performansını 

düşüren yapışmış harçlar için de farklı yöntemler önerilmektedir. Bazı yöntemler agrega üzerindeki 

yapışmış harçların temizlenmesine yönelik olurken, bazıları ise agrega üzerindeki yapışmış harçların 

boşluklarının giderilerek dayanımının artırılmasını önermektedir,[39]. 
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Beton içerisinde agrega ile çimento hamuru arasındaki katman yada bağ arayüzey geçiş bölgesi 

(AGB) olarak adlandırılmaktadır,(Şekil-5). Bu bağ betonun en zayıf noktası olduğundan dolayı; 

betonun mekanik performansını belirleyici özelliktedir,[44]. Harç ile agrega arasında bağın kuvveti 

arttıkça betonun sağlamlığı artmaktadır. GKB’nun mikro strüktür yapısı doğal agregalı betondan 

farklıdır. Bunun nedeni içerisinde iki çeşit AGB olmasıdır; birincisi GKBA ile yeni harç arasında 

bulunurken, ikincisi GKBA’ya ile üzerine yapışmış eski harç arasında bulunmaktadır. GKBA 

üretiminden kaynaklanan eski harç içerisinde birçok mikro çatlak ve boşluk bulunmaktadır. Bu 

GKBA nın zayıf yanını oluşturmaktadır,[45]. Agreganın dayanımı direkt olarak betonun dayanımına 

etki etmektedir. GKB doğal agregayla yapılmış betondan daha zayıfıtır ve kırılma yüksek sağlamlıklı 

betonda olduğu gibi yeni AGB yerine eski AGB agrega yüzeylerinde olmaktadır. 

 

 
Şekil-5 GKB içerisindeki AGB (arayüzey geçiş bölgesi) ,[46] 

 

Birçok araştırma GKB’nun mekanik performansları açısından bina strüktürlerinde kullanılabilecek 

yeterlilikte olduğunu göstermektedir,(Resim-5)[47]. Bunun yanında, beton içerisinde doğal agrega 

yerine hangi oranda GKBA kullanılabileceği ve GKBA ile yapılan betonun dayanıklılığı üzerinde 

çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Çalışmaların gösterdiği beton içerisinde GKBA oranı 

arttıkça, betonun basınç dayanımı azalmaktadır. Genel olarak beton içerisinde doğal agrega yerine 

%100 oranında GKBA kullanıldığında betonun basınç dayanımının azaldığı görülmektedir. 

 

Resim-5 GKB’nun üretilme süreci,[47] 

 
 

 

Beton içerisinde %100 oranında GKBA kullanımında; %100 normal agrega kullanılmış betona göre 

(aynı su/çimento oranını ve aynı çimento miktarını korumak şartıyla) betonun basınç dayanımının 

%20 ile %25 oranında azaldığı görülmektedir,[32]. Bununla birlikte beton içerisinde doğal agrega 

yerine %20 ile %30 oranında GKA kullanıldığında; doğal agrega kullanılan beton performansını 

göstermektedir. GKB’da %5-10 çimento miktarı artırıldığında ve su-çimento oranı %4-10 

azaltıldığında, doğal agregalı beton ile aynı basınç dayanımına ulaşılmıştır,[32]. 



9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı 12 - 13 Nisan 2018 

İstanbul Kültür Üniversitesi / Ataköy - İstanbul 

GKBA’nın yüksek su emme kapasitesinden dolayı GKB’nun dayanıklılığı azalmaktadır. GKB’nun 

dayanıklılık özellikleri, GKBA oranının artmasıyla da azalmaktadır,[48]. GKB’nun geçirimliği, 

yapışmış eski harçlardan dolayı standart betona göre daha yüksektir,[45]. 

 

Uçucu kül ve silis dumanının GKB içerisinde kullanımı ile betonun mekanik özelliklerinde çok az 

negatif etki olsada dayanıklılık özelliklerini geliştirmektedir. GKBA ile yapılan betonlarda uçucu kül 

kullanıldığında betonun geçirgenlik özelliği azalırken, işlenebilirliği artmaktadır. Silis dumanının çok 

küçük boyutta olması ve geniş yüzey alanına sahip olmasından dolayı betonun içerisine katıldığında 

betonun mikro strüktür yapısını geliştirmekte ve yoğun matriks oluşturmaktadır. Uçucu kül ve silis 

dumanının erken dayanım kazanılmasını azaltması ve su ihtiyacını artırması gibi negatif etkilerine 

rağmen çimento yerine kullanılan her iki mineral katkı beton için önemli ve yararlıdır,[25]. 

 

Belirtilen performans artırıcı yöntemlerle elde edilecek yüksek performanslı GKB; betonla veya 

betonun farklı malzemelerle birleştirilmesiyle üretilen prekast beton cephe ve çatı elemanlarında 

kullanılabilecektir. 

 

Resim-6 Beton cephe kaplama elemanları,[49,50,51] 

 
 

     
 

4.Sonuç 
 

GKBA’nın doğal agregaya göre performans açısından dezavantajları bulunmakla birlikte, beton 

içerisinde doğal agrega yerine %20-%30 arasında GKBA kullanıldığında betonun performansında 

azalma görülmemektedir. Betonda %100 GKBA kullanıldığında ise standart beton performansını 

yakalamak için farklı metodlarla önlemler alınması gerekmektedir. Bunlar GKBA üzerindeki eski 

harçların temizlenmesi veya boşluk/çatlakların giderilmesi, silis dumanı ve uçucu kül gibi mineral 

katkılar kullanılarak GKB’nun dayanıklılığının artırılması, su/çimento oranının azaltılması gibi 

metodlar olarak özetlenebilir. Farklı metodlarla veya beton içerisindeki kullanım oranının 

azaltılmasıyla, doğal agregayla üretilen beton performansına ulaşan GKB, inşaat süreçlerinde çevreye 

verilecek zararları önleme açısından bina çatı ve cephe elemanlarında kullanılması 

değerlendirilmelidir. 
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